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B8-0866/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásukról 

(2016/2774(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2., 3., 4., 5. és 6. 

cikkére, amely meghatározza az Unió hatásköreinek típusait és területeit, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkére és a szubszidiaritás 

elvére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának Lengyelországra és az Egyesült 

Királyságra történő alkalmazásáról szóló (30.) jegyzőkönyvre,  

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájáról szóló 1. nyilatkozatra, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, a Lengyel Köztársaság által 

tett, az Európai Unió Alapjogi Chartájáról szóló 61. nyilatkozatra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a kommunizmus bukása óta az ország történelmében a jelenlegi lengyel kormány 

rendelkezik a legerősebb demokratikus felhatalmazással; 

B. mivel az EUMSZ 2–6. cikkének megfelelően a közerkölcs és a családjog nem tartozik 

az Unió hatáskörébe, és a döntéshozatal ezek terén továbbra is a tagállamok kizárólagos 

hatáskörébe tartozik; 

C. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája alkalmazandó az Unió intézkedései és az 

uniós jog tagállamok általi végrehajtása során; 

D. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája Lengyelországra korlátozottan alkalmazandó, 

amint azt a (30.) jegyzőkönyv rögzíti; mivel továbbá a Lengyel Köztársaság által tett, az 

Európai Unió Alapjogi Chartájáról szóló 61. nyilatkozat hangsúlyozza, hogy „a Charta 

semmilyen módon nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy jogszabályokat 

alkossanak a közerkölcs, a családjog, valamint az emberi méltóság védelme és az ember 

fizikai és szellemi épségének tiszteletben tartása területén”; 

E. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájáról szóló 1. nyilatkozat kimondja, hogy „a 

Charta nem terjeszti ki az uniós jog alkalmazási körét az Unió hatáskörein túl, továbbá 

nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a 

Szerződésben meghatározott hatásköröket és feladatokat”; 

F. mivel a lengyel kormány nem tervezi az abortuszra vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 

jogszabályok módosítását; mivel nem kormányzati szervezetek egy csoportja polgári 

mozgalom részeként aláírást gyűjt az abortuszra vonatkozó jogszabályok módosításának 
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indítványozása érdekében; mivel a „One of us” elnevezésű európai polgári 

kezdeményezés, melynek célja az abortusz és az embrionális őssejteken végzett kutatás 

uniós finanszírozásának megszüntetése, 1,8 millió aláírást gyűjtött össze az Unióban, és 

20 tagállamban elérte a minimális kvótát; 

G. mivel a polgári kezdeményezések minden társadalomban a demokratikus jogok 

gyakorlását lehetővé tevő legfontosabb eszközök közé tartoznak; mivel ezt az európai 

polgári kezdeményezés bevezetésével az Unió is elismerte; 

H. mivel a Bizottság lengyel kormánnyal folytatott, alkotmánybírósággal kapcsolatos 

konzultációja jelenleg folyamatban van; mivel legutóbbi lengyelországi látogatásakor 

Frans Timmermans biztos hangsúlyozta, hogy „a lengyel kormányt teljes mértékben 

megilleti a jog, hogy végrehajtsa a szavazóknak megígért programokat”, és javasolta, 

hogy továbbra is maradjanak lengyelországi látogatásai formájánál; 

1. hangsúlyozza, hogy a (30.) jegyzőkönyv értelmében Lengyelországra nem bír jogilag 

kötelező erővel az Európai Unió Alapjogi Chartája, kivéve, ha ezeket az elveket 

Lengyelország jogszabályaiban vagy gyakorlataiban elismerik; 

2. hangsúlyozza, hogy az EUSZ szubszidiaritás elvét meghatározó 5. cikke kimondja, 

hogy „azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió 

csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait [...] a 

tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani”; 

3. hangsúlyozza, hogy olyan területek, mint a szabadság és a jog érvényesülése vagy a 

környezetvédelem az EUMSZ 4. cikke szerinti megosztott hatáskörök közé tartoznak, a 

kultúra az egyik olyan terület, amelyen az Unió csupán támogathatja vagy 

összehangolhatja a tagállami fellépéseket, ám a közerkölcs és a családjog területére az 

Unió hatásköre egyáltalán nem terjed ki; 

4. hangsúlyozza ezért, hogy az új lengyelországi jogszabályokba, például a terrorizmus 

elleni törvénybe, a büntetőeljárási törvénybe, az ügyészségi törvénybe vagy a 

közszolgálati műsorszolgáltatásról szóló törvénybe az uniós intézmények nem 

avatkozhatnak bele, mivel a szubszidiaritás elve alapján ezek céljait a lengyel hatóságok 

tudják legjobban megvalósítani; 

5. ismételten emlékeztet arra, hogy a lengyel parlament elé nem terjesztettek új 

abortusztörvényt, és határozottan elutasít minden, a közerkölcs és a családjog területét 

érintő, uniós intézmények általi beavatkozást, mert ezekkel kizárólag tagállami szinten 

lehet foglalkozni; 

6. megjegyzi, hogy a Bizottság és Lengyelország közötti konzultáció jelenleg folyamatban 

van; hangsúlyozza, hogy a Lengyel Köztársaság Szejmje (alsóház) elnöke szakértői 

csoportot nevezett ki, amely nyitva állt valamennyi parlamenti párt képviselői előtt, és 

amelynek feladata volt, hogy ajánlásokat dolgozzon ki a jövőbeli parlamenti munkára 

vonatkozóan, valamint hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazza a terület 

egészén a Velencei Bizottság ajánlásait; hangsúlyozza, hogy ez a csoport befejezte 

munkáját, és az eredményekről hivatalosan értesítették a Bizottságot; 

7. nyomatékosan javasolja az uniós intézmények vezetőinek, hogy a 2016. június 23-i, 
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egyesült királysági népszavazás eredményét tekintsék fontos jelzésnek, mely a széles 

körű elégedetlenséget fejezi ki; felhívja az említett vezetőket, hogy mérlegeljék, miként 

kellene az Uniót megreformálni annak érdekében, hogy a döntéshozatali eljárás 

közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, és még jobban biztosítva legyen a 

szubszidiaritás elvének való megfelelés; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak és a Jog a 

Demokráciáért Európai Bizottságnak. 


